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Quando falamos sobre comunhão, 
podemos pensar em comunhão com 
Deus e comunhão com os irmãos em 
Cristo. Muitas vezes, elas convergem 
para um único momento: a reunião de 
adoração entre os irmãos. É normal que 
a expressão “ir ao culto” denote a oca-
sião em que nos reunimos para adorar 
ao Senhor com louvores, sendo edifi-
cados pelos dons dados pelo Espírito 
a cada integrante do corpo de Cristo. 
No entanto, o Apóstolo Paulo explica o 
sentido do verdadeiro culto racional:

“Rogo-vos, pois, irmãos, pela com-
paixão de Deus, que apresenteis o 
vosso corpo em sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso culto 
racional”, Rm 12.1.

Perceba que o versículo é uma exor-
tação para que os crentes ofereçam a 
Deus o próprio corpo como sacrifício 
vivo. Nesse contexto, a palavra “corpo” 
refere-se à pessoa por inteiro, ou seja, 
à completude do indivíduo. Apresen-
tar-se em sacrifício vivo, portanto, é 
passar a dar frutos de justiça. É se en-
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tregar por inteiro e escolher não pecar 
por amor ao Senhor. Mais do que isso, 
é consagrar-se ao serviço do Senhor em 
resposta a tudo o que Ele fez por nós. 
Ser um sacrifício vivo, santo e agradável 
a Deus é colocar tudo o que somos no 
altar, como cordeiros em oferta e ado-
ração ao Senhor.

O texto revela outra verdade de suma 
importância: “Que é o vosso culto racio-
nal”. É como se o Apóstolo Paulo esti-
vesse nos dando a chave para distinguir 
entre o falso e o verdadeiro culto ao Se-
nhor. O falso culto ao Senhor é aquele 
que não revela frutos, que não transfor-
ma a vida de quem cultua, que é incons-
tante. Já o verdadeiro culto está intima-
mente ligado a uma nova vida dedicada 
ao Senhor. Sendo assim, cultuar não 
tem a ver especificamente com a adora-
ção que entregamos em um momento, 
mas sim com uma adoração viva, todos 
os dias. A cada momento do dia decla-
rando, com atitudes, que Deus nos go-
verna, que Ele é o que nos domina. 

A comunhão com Deus deve ser cul-

Vivendo em 
comunhão com 
Deus
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tivada em um relacionamento firme e 
constante. Mantendo, todos os dias, 
a chama acesa em nós. Sem constân-
cia e frutificação não existe adoração 
verdadeira, pois esta é manifesta por 
uma vida cheia de Deus em todos os 
momentos. Viver em comunhão com 
o Senhor é ter uma vida de adoração, 
uma vida que cultue a Ele em todos 
os momentos. Vivemos momentos de 
emoção e toque do Espírito quando 
estamos reunidos para adorarmos ao 
Senhor e isso é mais que saudável, é 

necessário para aqueles que são parte 
do Corpo de Cristo. Contudo, os resul-
tados dos toques do Espírito Santo em 
momentos como esse devem ser ex-
pressos em frutos de justiça. A prova 
da nossa adoração a Deus é uma vida 
santa e irrepreensível .

“Então, os príncipes e os presiden-
tes procuravam achar ocasião contra 
Daniel a respeito do reino; mas não po-
diam achar ocasião ou culpa alguma; 
porque ele era fiel, e não se achava nele 
nenhum vício nem culpa”, Dn 6.4.


